
Vertical

Bluza
româneascã

„Bluza româneascã (prin
albul sãu, în contrast cu
roºul fondului – n.n.) vor-
beºte despre dorinþa de pace
a femeii care o poartã... Iar
liniile (cuvânt care ºi în ro-
mânã, ºi în francezã are
acelaºi strãmoº, din care a
devenit ºi vorba «ie») picturii
vorbesc despre feminitate ºi
despre tandreþe...”. Cam în
astfel de termeni, de la înce-
put, din acel an de rãzboi
1940, s-au tãlmãcit cãtre lu-
me sensurile celebrei pânze
semnate de H. Matisse. Ia/
cãmaºa româneascã era deja
simbol universal ºi avea
chiar statutul de valoare
universalã. Totodatã, în acel
an cumplit, Maria Tãnase,
purtând superbe cãmãºi
tradiþionale pe care le putem
vedea în fotografiile lui W.A.
Pragher (originalele se aflã
în arhivele federale ger-
mane), înregistra cântecul
„Ia uite-o zãu!”. Prin care de-
ja glãsuia altceva: cã dinspre
sat spre mahala ºi aspirând
cãtre oraº, o oarecare fatã
cere neicii sã se-mprumute
„de la bangã” sã-i cumpere
(ºi chiar i-a cumpãrat!)
„rochie de tafta ºi pantofi de
catifea, mãi, mãi!”. Sã fi cân-
tat ea, atunci, despre neno-
rocul cãmeºii (cum îi zicem
noi, în Bucovina) de a fi
lepãdatã pentru veºnicie
într-o veche ladã de zestre ºi
printre amintiri?... Avem
însã dovezi astãzi cã ia nu s-a
pierdut, cã acest element
identitar este viu ºi comu-
nicã. Spune atât poveºtile
noastre strãvechi, precum
emite (chiar ºi indirect)
suficiente informaþii despre
noi, cei care suntem acum.
Iatã, deunãzi, în Parlamen-
tul European, Sofia Vico-
veanca ºi-a etalat ºi explicat
cãmeºa. Ca simbol al iden-
titãþii româneºti în diver-
sitatea continentului.

L. D.  Clement

„Iana Sânziana ºi Casa bucovineanã”
În data de 24 iunie 2013, de la

ora 16, va avea loc evenimentul
„Iana Sânziana ºi Casa buco-
vineanã”, organizat de Crai nou ºi
Access Travel. Evenimentul va
avea loc la Centrul pentru Pãs-
trarea Tradiþiilor Bucovinene din
municipiul Suceava.

Vom sãrbãtori Ziua Interna-
þionalã a Iei ºi Satul Bucovinean.

Prin acest eveniment dorim
aducerea în discuþie ºi în con-
ºtiinþa comunitãþii nevoia pãs-
trãrii moºtenirii culturale, creº-
terea gradului de conºtientizare a
importanþei patrimoniului arhi-
tectonic local, promovarea tradi-
þiilor ºi meºteºugurilor locale.

Conºtientizarea la nivelul
comunitãþii a importanþei valori-
lor tradiþionale se traduce în ac-
þiuni ºi activitãþi care sã conducã
la dezvoltare socialã, turisticã ºi
implicit economicã a zonei.

Sãrbãtorim satul bucovinean ºi
dorim sã implicãm comunitatea în
proiectul „Salveazã satul buco-
vinean”, ce urmãreºte inventa-
rierea caselor tradiþionale ºi in-
vestigarea transformãrilor ce au
avut loc în peisajul cultural al
zonei. Obiectivele urmãrite prin
activitãþile desfãºurate sunt pãs-
trarea în fiecare sat al Bucovinei
a caselor tradiþionale reprezen-

tative, prin încurajarea ºi sprijini-
rea directã a proprietarilor sã
realizeze lucrãri de consolidare/
reabilitare cu tehnici tradiþionale.
În cadrul proiectului se doreºte ºi
tipãrirea unor materiale de infor-
mare adresate celor care doresc sã
realizeze construcþii noi, con-
strucþii care nu ar trebuie sã agre-
seze vizual peisajul existent prin
culoarea, volumul ºi detaliile
noilor construcþii.

Este foarte important ca în con-
textul unei lumi în continuã
schimbare sub presiunile ºi
tensiunile occidentalizãrii ºi
globalizãrii sã nu ne pierdem
identitatea, sã nu ne pierdem va-
lorile. Din pãcate, de multe ori,
din dorinþa de a ne adapta la tim-
purile noi, din dorinþa de apar-
tenenþa la vremuri ºi trenduri,
riscãm sã pierdem din vedere as-
pectele esenþiale, ceea ce suntem,
ceea ce ne defineºte ºi ceea ce ar
putea sã ne ajute sã creºtem ºi sã
ne dezvoltãm, atât la nivel indi-
vidual cât ºi la nivelul societãþii.
Ne aflãm la un punct de rãscruce,
într-un timp în care ne putem
pierde sau ne putem reinventa,
mai frumoºi, mai atractivi, prin
simbolurile ºi valorile tradi-
þionale.

Când vorbim despre pãstrarea
valorilor tradiþionale ºi a peisa-
jului cultural nu vorbim despre o
încremenire în trecut, nu vorbim
despre absenþa confortului ºi a
beneficiilor aduse de dezvoltare ºi
tehnologie. Ar fi ipocrit sã cerem
(de la nivelul omului care locu-
ieºte într-un mediu care-i oferã
toate comoditãþile) ca locuitorii
acestor bijuterii – casele tradi-
þionale – sã trãiascã în aceleaºi
condiþii în care au trãit strãmoºii
lor, fãrã apã curentã, canalizare ºi
alte utilitãþi, fãrã dotãri care sã le
uºureze viaþa. Ceea ce ne dorim
este sã ajutãm la pãstrarea ima-
ginii satului tradiþional, a amin-
tirilor atât de frumoase ale caselor
bunicilor cu poveºtile lor, pentru

a le putea transmite mai departe
ºi pentru a le putea face cunoscute
lumii întregi.

E drept cã nu putem pãstra in-
tact tot ceea ce þine de tradiþii, dar
putem sã le adaptãm frumos,
putem sã le dãm o viaþã nouã. IA
cusutã cu efort ºi dragoste de
mâinile bunicii poate sã depã-
ºeascã stadiul de obiect inanimat
de muzeu, rece ºi neînsufleþit.
Este momentul sã fie scoasã în
lume ºi purtatã cu mândrie, este
un accesoriu în trend, spune
poveºti ºi e încãrcatã de simbo-
luri. Poate fi o primã punte de
legãtura cu poveºtile trecute ale
tradiþionalului, poate atrage cu
misterul ei ºi generaþiile tehno-
logiei. Trebuie gãsit un limbaj
comun, codul care sã descifreze
povestea adaptat noilor oameni ºi
stilului lor de viaþã.

Mulþumim partenerilor noºtri
pentru implicare ºi susþinere:
Primãria municipiului Suceava,
Talcioc Cultural, Hotel Continen-
tal Suceava, Domeniile Sâmbu-
reºti, Aqua Carpatica, Domeniile
Tohani, Radio As Suceava, Radio
Dorna.

LUANA POPA
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”În vorbirea þãranilor, ca ºi în cea a celor mai vechi documente,
cuvântul «sat» are înþelesuri mai multe decât în limba noastrã
cãrturãreasca de azi. ªi anume: satul cel vechi este un fenomen
social complex, cuprinzând laolaltã o «populaþie», o «vatrã de sat»,
adicã locul de aºezare a gospodãriilor, ºi un «trup de moºie», adicã
locurile de muncã ale acestor oameni.” Henri H. Stahl - Civilizaþia
satelor

Societatea romaneascã se afla la o rãscruce, într-o zbatere
chinuitoare între identitatea naþionalã ºi localã ºi adaptarea la
globalizare ºi o identitate europeanã. În toate timpurile, în etapele
dezvoltãrii societãþii, apar momente în care se considerã cã
societatea se aflã pe o pantã negativã, ºi cã momentul respectiv de
crizã socialã, economicã, chiar ºi moralã este cel mai grav din istoria

societãþii respective.
Pe de altã parte, isto-
ria ne aratã cã socie-
tatea ºi exponenþii ei
au gãsit întotdeauna
o modalitate de evo-
luþie.

Tradiþiile, valo-
rile noastre naþiona-
le sunt puse la încer-
care, pot aluneca în
uitare, pot rãmâne
pãstrate doar în mu-
zee sau pot fi revi-
talizate, adaptate ºi
preluate ca instru-
mente în evoluþia
societãþii.

R e f e r i n d u - n e
strict la zona de pa-
trimoniu arhitec-
tural tradiþional,
putem constata cã
aceasta se aflã într-o
astfel de crizã, într-un
moment în care pe-
isajul cultural se
schimbã, ºi nu
întotdeauna în bine.

Este foarte important ca aceste schimbãri care au loc la nivel de
peisaj rural ºi urban sã nu ºteargã de pe faþa pãmântului ºi ultimele
moºteniri arhitecturale tradiþionale.

Lipsurile materiale, orgoliile, dorinþa de nou, de mare, de altceva
sunt cauzele generatoare ale acelor „grozãvii” care au luat locul
caselor tradiþionale. Însã nimic nu poate justifica opulenþa prost
înþeleasã, disonanþa, stridenþa ºi agresivitatea acestor construcþii
noi care afecteazã atât de puternic peisajul satelor ºi oraºelor ar
trebui sã se tragã niºte semnale de alarmã. O datã înþeleasã gravitatea
situaþiei trebuie gãsite soluþii pentru oprirea acestui fenomen.

Existã un cadru legislativ si acesta trebuie aplicat. Trebuie sã
existe cooperare ºi sprijin din partea autoritãþilor locale ºi a
organismelor specializate (Ordinul Arhitecþilor din România s.a.).
Ar trebui sã existe un set de reguli, care sã fie ºi aplicate, care sã
stabileascã condiþiile de proiectare ºi construire a clãdirilor noi din
mediul rural, astfel încât acestea sã se încadreze în specificul local.
Un astfel de proiect ar avea ca scop menþinerea identitãþii locale
prin pãstrarea, conservarea ºi perpetuarea tradiþiei arhitecturale

moºtenite precum si  transmiterea tradiþiei generaþiilor viitoare ºi
valorificarea ei economicã prin turism cultural.

Satul bucovinean poate nu numai supravieþui, dar chiar ºi ge-
nera prosperitate în vremurile moderne care altfel riscã sa-l distrugã.

Sa încercãm o revitalizare a valorilor, a arhitecturii româneºti!

Arh. MÃDÃLINA IOANA ULANOVSCHI



Salveazã satul bucovineanSalveazã satul bucovinean 2 3

Povestea Iei ºi Povestea Casei
Povestea Iei ca Must Have

Pentru noi, cei nãscuþi ºi crescuþi în Bucovina, Ia este doar un
alt accesoriu din „port”, adicã acele vestimentaþii catalogate ca fiind
ale bunicilor. Or ce este a bunicilor nu este pentru noi, cei moderni.
Contactul facil cu aceste accesorii ne-a fãcut sã le desconsiderãm
valoarea esteticã. Între un tricou þipãtor în „culoarea anului” ºi o
superbã ie primitã de la mama sau de la bunica, pe strãzile ºi uliþele
Bucovinei vom descoperi mereu tricoul þipãtor. Cine îndrãzneºte
sã poarte haine „tradiþionale” este depãºit, demn de milã – probabil
nu-ºi permite un tricou þipãtor – ce mai, de-a dreptul ridicol.

Pe de altã parte, în lumea mai puþin civilizatã, oameni lipsiþi de
inspiraþie, precum Yves Saint Laurent, Oscar de la Renta sau Jean
Paul Gaultier, au considerat Ia ca un obiect de vestimentaþie su-
perb ºi în jurul originalitãþii ºi prospeþimii sale au creat colecþii de
succes. Au ajuns în ignoranþa lor sã împingã aceastã modã atât de
departe încât puþine vedete îºi permit sã nu aibã, mai ales acum, în
Anul Iei, câteva fotografii mai mult sau mai puþin întâmplãtoare,
în care apar îmbrãcate într-o ie. Probabil cã acum câþiva ani o
prezentare de modã a unei colecþii de Ii ar fi putut fi privitã, în
neaoºa mentalitate provincialã, cu un zâmbet ironic, ca spectacol
etnografic, nu unul de tendinþe în modã. Mai pe scurt, un eveniment
plictisitor ºi degeaba. Dar odatã cu impunerea Iei dinspre Occident
cãtre noi, ne putem în sfârºit „întoarce la rãdãcini”, putem sã ne
„redescoperim tradiþiile”. Singura ironie este cã o facem cu 450

euro pentru o astfel de piesã vestimentarã la Paris sau vreo 50-100
euro la Zara în loc de 30 euro la târgul de la Voroneþ sau la vreun
meºteºugar contactat prin Centrul pentru susþinerea Tradiþiilor
Bucovinene.

Povestea Iei spune cã în afarã de câteva adolescente rockeriþe
care mai purtau aºa ceva nimeni nu s-a atins ani de zile de o piesã
consideratã „tradiþionalã” – a se citi retrogradã, în afara trendurilor,
condamnabilã de-a dreptul. Acum gãsim Ii în colecþiile Zara, Mango,
Stradivarius, Pull&Bear sau în zona haute-couture ºi e absolut nor-
mal ca spaniolii, francezii sau americanii sã câºtige bani ºi ima-
gine inspirându-se, producând ºi comercializând Ia româneascã,
pentru cã ei ºtiu sã recunoascã valoarea ºi frumuseþea atunci când
le vãd ºi este, bineînþeles, la fel de normal ca românii sã le cumpere.
A început ºi societatea noastrã sã descopere cum vestimentaþii ºi
accesorii tradiþionale pot fi folosite, combinate, adaptate în
obþinerea unor look-uri foarte moderne. Ce este pãcat este cã aceste
„descoperiri” se fac pe canalele TV de modã, nu în sistemul propriu
de valori identitare ºi estetice.

Povestea Casei Bucovinene
Precum Ia, Casa Bucovineanã va dispãrea la noi ºi o vom aprecia

atunci când o vor reinventa vesticii.
În vreo 10 ani ne vom înghesui la Agenþia Acces Travel din Sucea-

va sã achiziþionãm bilete de concediu într-un Sat bucovinean de
lângã Munchen. Costã mult, dar meritã. Este absolut superb: case
cu arhitecturã bucovineanã, bãnãþeanã, maramureºeanã, unele
cumpãrate din România ºi mutate, altele replici nou construite, cu
toate dotãrile necesare omului modern: toaleta în casã, apã curentã
(ai vãzut ce simpaticã era chiuveta rusticã din alamã ºi robinetul
ca de pe vremea regelui?), încãlzirea cu sobe la cine are gustul sã
simtã cã face focul cu mâna lui sau cu centralã pentru cine nu vrea
sã-ºi batã capul (fato!, nici n-am ºtiut cã erau calorifere în casã, cã
erau ascunse sub panouri sculptate din lemn), bucãtãrie dotatã cu
tot ce-i trebuie. ªi pereþii, fato, atât de odihnitori. Nu rigips ca la
birou, ci lut cu crãpãturi ºi valuri, sã aibã lumina unde sã se
zbenguie. Sã fie adevãrat cã lemnul e odihnitor?, cã o casã
bucovineanã aratã mai bine la nemþi decât la Frumosu? Nu ºtiu,
dar decât sã dau tot atâta sã stau la o pensiune de asta de pe la noi,
în Bucovina, roz de þi se strepezesc dinþii, cu ornamente de plastic,
flori de plastic, mese ºi scaune de plastic, piscinã de plastic, ceasuri
de plastic, vaze de plastic, maniere de plastic ºi televizoare LCD pe
SportPentruTotdeaunaTV sau Antena3, mai bine mã duc în
Bucovina lor.

Acum, cã am vãzut la nemþi, îmi amintesc cã fãceau unii niºte
evenimente cu Salvaþi satul Bucovinean, dar nu am mers, am crezut
cã e spectacol folcloric sau discursuri de acelea plictisitoare de
universitari. Da, acum îmi dau seama, de aia nu m-am dus, spuneau
cã susþin campania unor universitari la Centrul pentru Susþinerea
Tradiþiilor Bucovinene. Pãi zi ºi tu – universitari vorbind de tradiþii,
ai întâlnit ceva mai boring de atât? Oricum, pãcat, acum îmi pare
rãu. Erau la bunica-mea în sat, numai pe uliþa ei, câteva case
bãtrâneºti. Dacã mã ducea capul cã pot fi dotate cu tot ce trebuie –
cã nu e nevoie sã schimbi faþada ca sã tragi apa în casã – le
cumpãrãm eu ºi acum fãceam bani grei de la nemþii care veneau sã
stea acolo. Aºa le-au luat ei ºi mã duc eu sã plãtesc. ªi pe uliþa
bunicã-mii, Dumnezeu s-o ierte, sã vezi ce mizerii sunt în loc. Este
o mãgãoaie de 3 etaje (cu faþada într-un var albastru intens de-þi
sar ochii ºi o iau la fugã prin praf), cu poarta de lemn ºi balustrade
de inox, cu tablã roºie pe casã ºi geamuri albe cu perdele
multicolore. ªi unde era o altã casã bãtrâneascã au dãrâmat-o ºi au
început o vilã, dar a venit criza ºi s-au oprit. N-au mai continuat.
Nici nu ºtiu de ce s-au complicat, cã sunt plecaþi din þarã de 20 de
ani, când veneau în vizitã stãteau câte o sãptãmânã la Paºti ºi una
la Crãciun – la ce sã se întoarcã când copiii lor sunt italieni? Mai
degrabã bãgau câþiva euro sã întreþinã ºi sã recondiþioneze casa
veche ºi câºtigau bani din ea, în loc sã-i bage în ruine noi, ºi-aºa
neterminate. ªi arãta ºi satul bunicã-mii frumos ca altãdatã, nu ca
bazarul din Istanbul. Asta e, pãcat.

Ai luat biletele?

Dinel TEODORESCU „Salveazã satul bucovinean !“
> Acest proiect nu luptã împotriva modernizãrii, ci doreºte sã convingã cã NOUL nu trebuie neapãrat sã

elimine VECHIUL, ci poate sã îl completeze armonios, ºi cã „a construi” nu trebuie sã însemne neapãrat „a
dãrâma”

Casele vechi dispar ºi sunt înlocuite cu
case noi, al cãror stil de construcþie con-
trasteazã cu frumuseþea caselor vechi,
tradiþionale. Odatã cu casele vechi dispare
istoria satelor, iar modul tradiþional de trai

al þãranului din Bucovina va fi doar un
exerciþiu de imaginaþie al celor ce vor citi
cãrþi de istorie.

Casele tradiþionale sunt resurse în tu-
rism, întregind imaginea publicã a
destinaþiei turistice Bucovina, având un
potenþial remarcabil pentru obþinerea de
venituri suplimentare de cãtre populaþia
localã.

Numeroase construcþii noi se fac cu
dãrâmarea în totalitate a caselor vechi,
tradiþionale. Doar în cazuri extrem de rare
casele noi preiau elemente din stilul
arhitectonic tradiþional.

Pe ansamblu, acest lucru duce la o
POLUARE ARHITECTONICÃ care distruge
frumuseþea zonei rurale ºi atractivitatea
turisticã a Bucovinei.

Obiectivele pe termen lung ale acestui
proiect sunt  pãstrarea în fiecare sat al
Bucovinei a mãcar câtorva case tradiþionale,
reprezentative, prin încurajarea ºi spri-
jinirea directã a proprietarilor în realizarea
de lucrãri de consolidare ºi reabilitare;
promovarea arhitecturii tradiþionale din
Bucovina prin campanii media în vederea
conºtientizãrii populaþiei locale ºi pentru
sensibilizarea potenþialilor susþinãtori ai
proiectului; inventarierea ºi promovarea
caracteristicilor tradiþionale de construcþie
a caselor, care sã fie preluate de noile con-
strucþii civile din zona Bucovinei; ºi, nu în
ultimul rând, redescoperirea meºteºu-
gurilor ºi meseriilor tradiþionale ºi promo-
varea lor prin organizarea de workshopuri
ºi ºcoli de varã.

Lista de activitãþi care sunt în desfãºurare

ºi care urmeazã sã se realizeze în cadrul
acestui proiect se prezintã astfel:

1. Cercetare în teren, în fiecare varã,  în
vederea monitorizãrii stãrii caselor
consemnate ºi pentru completarea bazei de

date. Investigarea ºi inventa-
rierea stilurilor de construc-
þie; Documentarea interven-
þiilor negative în renovarea
caselor ºi în peisajul spa-
þiului rural;

2. Identificarea meºte-
rilor locali, în special a celor
în zidãrie ºi lemnãrie,
draniþã etc. care ar putea fi
angajaþi în reabilitarea
caselor;

3. Acþiuni de reabilitare
a unor case, sprijin în lucrãri
de consolidare ºi conser-
vare, cu implicarea meºte-
rilor populari în lemnãrie ºi
zidãrie ºi cu participarea de

voluntari (studenþi, arhitecþi ºi orice alte
categorii interesate);

4. Realizarea unui catalog cu clasificarea
caracteristicilor caselor pe subzone din
Bucovina ºi pe diferite perioade istorice
(case tradiþionale româneºti, germane; de
cca. 200 de ani, de la începutul sec. XX etc.);

5. Identificarea, în
cooperare cu specia-
liºti în arhitecturã, de
soluþii de modernizare
care sã creascã calita-
tea vieþii proprietarilor
caselor, dar sã se ar-
monizeze cu ansam-
blul construcþiei;

6. Realizarea unor
pliante cu astfel de
soluþii ºi distribuirea
acestora în campaniile
de informare a popu-
laþiei locale;

7. Organizarea unui
concurs de arhitec-
turã: Realizarea unor
proiecte de case noi
care sã includã/asi-
mileze elemente arhitecturale ºi de decor
specifice caselor tradiþionale din Buco-
vina;

8. Campanii de conºtientizare a
comunitãþii locale ºi autoritãþilor publice
prin:

a. Expoziþie de bannere stand up la
evenimente locale (hramuri, târguri, alte
evenimente);

b. Seminarii de sensibilizare ºi informare

a autoritãþilor publice locale, în pro-
blematica peisajului public ºi ma-
nagementul destinaþiilor turistice ºi
culturale;

c. Realizarea de tipãrituri prin spon-
sorizãri:

· Pliante cu caracteristici tradiþionale pe
zone ºi areale etnografice

· Pliante cu soluþii corecte de reabilitare
· Broºuri: Aºa Da – Aºa Nu
· Broºuri pentru administraþia publicã

localã
· Broºuri pentru sãteni
· Cãrþi de colorat pentru ºcolarii din sate
d. Strângere de fonduri pentru im-

plementarea acþiunilor propuse (persoane
particulare, companii - prin mesaje ºi ac-
þiuni tip CSR – Corporate Social Responsi-
bility);

9. ªcoli de varã ºi cursuri de iniþiere în
meserii tradiþionale (lutuit, lemnãrie,
zidãrie);
10. Clasificarea satelor din punct de

vedere al atractivitãþii lor pentru turismul
rural.

11. În colaborare cu arhitecþii interesaþi
- pliant cu propuneri de soluþii tehnice ºi
design, pe zone geografice, pentru casele
noi;

12. Menþionarea caselor vechi în

pliantele de promovare turisticã.

Alãturându-vã nouã, încurajaþi prote-
jarea patrimoniului turistic din judeþul
Suceava ºi contribuiþi la menþinerea
bunãstãrii comunitãþii locale.

Coordonator proiect
„Salveazã Satul Bucovinean”

dr. CARMEN CHAªOVSCHI
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